Esittely

HP:n asiantuntemus tekee Windows 10 näköistiedostojen luomisesta mutkatonta
PC Image Architect, Build, and Update Service -palvelu

Valmistaudu Windows 10:n käyttöönottoon HP PC Image Architect, Build, and Update Service
-palvelun avulla. Asiantuntijamme järjestävät toimitiloissasi työpajan, minkä jälkeen näköistiedosto
tai jakeluratkaisu kootaan ja testataan. Tarvittaessa saatavilla on myös päivityspalvelu.1,2

Palvelun edut
• Uusi tietokoneen näköistiedosto
suunnitellaan yrityksesi tarpeiden ja
käyttöönottostrategian mukaisesti.
• Halutessasi tietokoneen näköistiedostoa
päivitetään säännöllisesti.
• Voit keskittyä vapaasti yrityksesi
asioiden hoitamiseen.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Asiakkaan tiloissa järjestettävä työpaja
– konsultointi ja neuvonta
– näköistiedoston suunnitteluasiakirja.
• Tarpeidesi mukaan räätälöity
Windows-näköistiedosto
– tärkeimmät sovellukset
– ohjainpaketit
• Näköistiedoston testaus asiakkaan
toimittamalla laitteistolla HP:n laboratoriossa
• Projektinhallinta
• Jatkuvat näköistiedoston päivitykset.

Personoitu ja henkilökohtainen suunnittelukeskustelu

Suojaa käyttöympäristöäsi ja
pidä se ajan tasalla

HP järjestää toimitiloissasi työpajan, jonka
aikana saat tarvittavat tiedot Windows 10
-näköistiedostosta, vastauksia kysymyksiin, mahdollisuuden koota luettelon vaatimuksistasi sekä suosituksia juuri sinun
yrityksesi käyttöympäristön ja laitteiden
mukaan räätälöitävän näköistiedoston
kehittämiseen.

Halutessasi HP voi pitää Windows 10
-näköistiedostosi ajan tasalla ja huolehtia
sen tai jakeluympäristösi tarkistamisesta,
hallinnasta ja päivittämisestä.1

Hoidamme raskaat työt
puolestasi
Anna HP:n asiantuntijoiden huolehtia
näköistiedoston suunnittelusta,
kokoamisesta ja testauksesta puolestasi.
Tarjoamme yrityksellesi ratkaisun, joka
ottaa huomioon käyttöympäristösi,
laitteistosi ja suunnitellut
käyttöönottomenetelmäsi.
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PC Image Architect, Build, and Update Service -palvelun
ominaisuudet
Tarkoitukseen varattu tekninen tiimi
Voit luottaa HP:n maailmanlaajuisen näköistiedostotiimin tukeen. Tarjoamme juuri sinun
yrityksesi projektiin sopivat Windows 10 -asiantuntijat ja tekniset resurssit, joihin lukeutuvat
esimerkiksi näköistiedoston suunnittelija, tekninen päällikkö ja projektipäällikkö.
Räätälöity käyttöjärjestelmän näköistiedosto
Uusi Windows 10 -näköistiedosto toimii taatusti kaikkien laitteidesi kanssa, vaikka niiden valmistaja ei olisi HP. Siihen voidaan sisällyttää niin yrityksesi tärkeimmät liiketoimintasovellukset kuin käynnistysvalikkoon ja työpöytäasetuksiin tehtävät muutokset.
Näköistiedosto läpäisee Windows-toiminnallisuuden ja -kelpoisuuden standarditestit.
Valitse päivitykset
Jos haluat meidän päivittävän uutta näköistiedostoasi, voit määritellä
päivitysten tiheyden ja tyypin. Valittavissa ovat esimerkiksi tietoturvapäivitykset,
virheenkorjaukset, huoltoon liittyvät tehtävät, ominaisuuksien uudistukset sekä
tärkeät julkaisut.1

Ota kokonaisuus haltuusi
HP:n kattavasta palveluvalikoimasta löydät ratkaisuja kaikkiin Windows 10:n päästä
päähän -käyttöönottoon liittyviin tarpeisiin. PC Image Architect, Build, and Update
Service -palvelu kuuluu Windows 10 Migration -tarjontaamme. Saat lisätietoja
asiakkuuspäälliköltä.

HP:n tarjoamat täydentävät palvelut
Varma yhteensopivuus

Näköistiedoston käyttöönotto

Jos käytössäsi on useita sovelluksia,
joiden Windows 10 -yhteensopivuutta ei
ole tarkistettu, voit hankkia Application
Transformation Service -palveluja. Tällöin
HP koostaa tiedot yrityksesi Windows- ja
verkkosovelluksista ja arvioi, miten ne
toimivat Windows 10- ja Internet Explorer
11 -ympäristöissä. Jos sovellukset eivät
ole yhteensopivia, suunnittelemme ja
toteutamme tilanteeseen sopivan ratkaisun.

Tarjoamme useita palveluja, jotka helpottavat
uuden näköistiedoston käyttöönottoa
laitteistossasi. Jos valitset Dynamic
Configuration Service -palvelumme,
näköistiedosto ladataan uusiin tietokoneisiisi
jo tehtaalla. Lisäksi voimme auttaa sinua
ottamaan näköistiedoston käyttöön nykyisissä
laitteissasi joko paikan päällä toimitiloissasi tai
etäyhteyden kautta.

Lue lisää osoitteesta
hp.com/go/discoveranddesign.
Tilaa uutisia ja ilmoituksia
hp.com/go/getupdated
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Jaa kollegoille

 äivityspalvelun tilaaminen on valinnaista.
P
Tilaukset ja/tai niiden sisältö voivat vaihdella alueen tai valtuutetun HP-palvelukumppanin mukaan. Ota yhteyttä HP:n paikalliseen edustajaan tai valtuutettuun
kumppaniin, jos haluat aluettasi koskevia lisätietoja.
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